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‘We zijn in een trein 

gestapt die niet 

meer stopt’
En verder:

Enorme kool als ‘landmark’

Forse boetes voor werkgevers 
die Arbowet niet naleven

Wie gaat er mee naar het 
Eendenmuseum van Edwin 
Groen?

Detailhandel op Zuiderdel blijft 
toenemen

Met totaal zes vestigingen in Noord-

Scharwoude, Alkmaar, Heerhugowaard 

en Schagen heeft bakkerij Jonker de 

laatste jaren een enorme groei 

doorgemaakt. 

Ondanks de expansie blijven de broers Ed 

en Rob Jonker dichtbij de 

ambachtelijkheid van hun vak. “Wij willen 

zoveel mogelijk zelf blijven maken. Op dit 

moment is vijfennegentig procent van 

onze producten eigen fabricaat.”

Lees verder op volgende pagina

Ed en Rob Jonker

Bakkers met passie



‘In onze appeltaarten zitten vooral 

appels. Geen andere spullen’
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Zo’n veertien jaar geleden namen de broers Ed en Rob Jonker het 

bedrijf over van vader Joop en moeder Els. Het echtpaar zwaaide 

de scepter nadat ze het bedrijf overnamen van de grondleggers 

opa en oma Jonker. 

Toen Ed en Rob aan de gang gingen 

had bakkerij Jonker een hoofdvestiging 

in Oudkarspel en een filiaal in Noord-

Scharwoude. Inmiddels is het bedrijf 

uitgegroeid tot een onderneming met 

zes winkels en de succesvolle webshop 

citybakerytaart.nl die zich heeft gespe-

cialiseerd in het bezorgen van taarten 

en ontbijtjes door het hele land. 

“Je moet je af en toe onderscheiden”, 

weet Ed Jonker. “Anders heb je tegen-

woordig geen bestaansrecht meer. 

“Wij verkopen niet alleen in onze eigen 

winkels, maar leveren ook aan horeca, 

verzorgingshuizen en (camping) 

supermarkten”. 

“Het is snel gegaan. Binnen vijf jaar zijn 

we gegroeid van twee naar zes 

winkels. Dit jaar doen we bewust even 

een pas op de plaats. We moeten niet 

alleen groeien, maar ook zorgen dat 

de kwaliteit van onze winkels op een 

hoog niveau blijft. Daaraan zijn we nu 

aan het sleutelen. Over niet al te lange 

tijd zullen onze klanten daar wat van 

merken. We willen meer beleving in de 

winkels. De bakker komt terug in de 

winkel. Dat ga je ruiken en dat ga je 

zien. Dat wordt echt leuk”. 

Het aanstekelijke enthousiasme van 

de ondernemende gebroeders 

leidde ertoe dat de bakkerij in 

Oudkarspel de productie niet meer 

aan kon. Daarom is in 2009 een 

centrale bakkerij in gebruik genomen 

aan de Breede Plat op het 

bedrijventerrein Zuiderdel. Hoewel 

brood (in alle varianten) de core-

business van het bedrijf is, heeft 

Jonker ook naam opgebouwd met 

de banketbakkerij. 

“En dan hebben we het niet alleen 

over taart”, zegt Ed niet zonder trots. 

“Onze Westfriese krentenmik in 

cadeauverpakking is bijvoorbeeld 

een succesnummer. Niet zo duur en 

het geeft heel leuk weg. Onze 

roombotercake is door het landelijke 

bakkersgilde al meerdere keren 

betiteld als ‘beste van Noord-

Holland’”. En over waarderingen 

gesproken. Op de vraag hoe het 

toch komt dat de appeltaarten van 

Jonker prijswinnend scoren 

antwoordt Ed: “In onze appeltaarten 

zitten vooral appels. En niet allerlei 

andere spullen. Dat maakt ‘m zo 

bijzonder”.



Aanmelden kan nog: 

Barbecueën op eilandje in Oosterdelgebied

NIEUWSBRIEF
Augustus 2018

Donderdag 13 september is het tijd voor iets 
gezelligs. Leden van de AOL gaan 
barbecueën op één van de eilandjes in het 
Oosterdelgebied. 

Een mooie gelegenheid om als ondernemers 
in informele sfeer even bij te babbelen. 
Uiteraard koersen we varend af op een 
geschikt eiland om te eten. 

De boot vertrekt vanaf museum Broeker Veiling 
om 16.30 uur. Rond 20.00 uur zijn we weer terug. 
De AOL betaalt een deel van de kosten. Van 
de leden wordt een eigen bijdrage van € 25,--
per persoon gevraagd voor eten en 
consumpties. 

Aanmelden? Klik hier.
Wil je aangeven met hoeveel mensen je komt? 

Het aantal onderschepte valse vijftig euro-

biljetten in ons land is het afgelopen half jaar 

toegenomen. In de eerste zes maanden van dit 

jaar werden ruim twintigduizend nepbriefjes uit 

de roulatie gehaald. Volgens de Nederlandsche

Meer nepbiljetten van vijftig euro in omloop
Bank is dat acht procent meer dan het voor-

gaande halfjaar. Een briefje van vijftig euro geldt 

als het populairste biljet onder de vervalsers. Ook 

AOL-leden krijgen regelmatig valse biljetten 

aangeboden. Het blijft dus oppassen geblazen.

mailto:info@ondernemerslangedijk.nl


Welkom 

nieuwe 

leden!

Ook het afgelopen 

kwartaal heeft de AOL een 

aantal nieuwe leden 

kunnen inschrijven. Wij zijn 

daar erg blij mee. Hoe 

hoger het aantal leden, 

hoe groter de vuist is die wij 

als belangenbehartiger 

voor ondernemers kunnen 

maken. Bovendien is een 

gezonde vereniging de 

basis voor het onderlinge 

netwerken van onze leden. 

Onderstaande bedrijven 

heten wij van harte 

welkom!

- 072DESIGN, Sint-

Pancras

- ITenE, Zuid-

Scharwoude      

Op onze website kunt u bij 

het ledenoverzicht onder 

meer de websites van de 

nieuwe leden bezoeken. 

Klik hier
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Column

Samen 
Sterk

In de ruim vijftien jaar dat ik bestuurslid ben van de AOL is er veel 
veranderd in het winkellandschap van Langedijk. Veel winkels zijn 
jammer genoeg verdwenen. De laatste tien jaar zien we super-
markten oprukken in onze gemeente. In groten getale. Helaas gaat 
dit ten koste van de kleinere middenstand. De kleine winkeliers 
kunnen niet opboksen tegen de grote jongens. Tel daarbij op dat het 
koopgedrag van consumenten erg verandert. Online inkopen doen is 
tegenwoordig in. Door al deze ontwikkelingen verdwijnt er een stukje 
charme uit onze dorpen. Onze winkels vervulden en vervullen ook een 

sociale rol. Veel mensen komen er graag voor een praatje of 
gezelligheid. Maar het hoort bij deze tijd dat ook die functie afneemt. 

Natuurlijk zou ik het liefste nieuwe mooie winkels verwelkomen in onze 
gemeente en zou ik willen dat het bestaande aanbod blijft bestaan. 
Maar wij zijn niet in staat de wereld te veranderen. Wel willen we als 
AOL voorkomen dat er nóg meer supermarkten neerstrijken in ons 
gebied. Maar onze wens wordt niet gedeeld door de gemeente. 
Soms denk je bij de gemeente de gevoelige snaar te hebben 
geraakt. Dan lijkt het erop dat er wordt geluisterd naar ons als 
ondernemersorganisatie en naar onze zusterorganisatie BKL. Het 
vervelende van de lokale politiek is dat er na vier jaar een nieuw 
college wordt gevormd. Afspraken uit het verleden tellen dan 
blijkbaar niet meer. Ineens kan de gemeentelijke koers op iets heel 
anders zijn gericht. Het zou je bijna ontmoedigen je als bestuurder in 
te spannen voor een belangenvereniging zoals de AOL. 

Toch gaan wij als AOL-bestuur niet bij de pakken neerzitten. Wel varen 
we sinds enige tijd een andere koers. Wij richten ons meer op onze 
leden en wat minder op het gemeentebestuur. Een voorbeeld van 
onze wat meer ledengerichte aanpak is het organiseren van 
bedrijfsbezoeken of andere ledenactiviteiten. Het afgelopen jaar 
hebben we hiermee ervaringen opgedaan. Ik moet je zeggen, het 
bevalt ons prima. We komen meer in contact met onze leden. We 
spreken elkaar over zaken die spelen in onze gemeente en we 
inspireren elkaar. Ik merk ook binnen mijn eigen bedrijf dat je elkaar 
als ondernemers nodig hebt. Het met elkaar in contact nodigt vaak 
uit tot samenwerking. In welke vorm dan ook. Ik geloof er heilig in, 

want Samen Ben Je Sterk. 

Rick Muileboom
Voorzitter AOL 

Onze website wel 
eens bekeken?

Klik hier

https://ondernemerslangedijk.nl/leden/
https://ondernemerslangedijk.nl/
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Simon de Wit van Wiko Staalbouw:

‘Het moet tot op de 
millimeter kloppen’

Wethouder Nils Langedijk en Vezet-directeur Frans Kramer onthulden dinsdag 7 

augustus een kunstwerk nabij de hoofdingang van museum BroekerVeiling. Het icoon 

staat symbool voor de rijke tuinbouwhistorie van onze gemeente. Kramer noemde 

de super kool een ‘landmark’ voor de gemeente Langedijk. Hij plaatste de 

opmerking ongetwijfeld met een knipoog naar de ontwikkelingen rondom het 

stationsgebied van Heerhugowaard. Daar zijn plannen zijn voor een twintig 

verdiepingen tellend appartementencomplex van projectontwikkelaar Pierre 

Koomen. Buurgemeente betitelt dit ook als ‘landmark’.   

Inbreng door leden altijd welkom!

Het bestuur van de AOL vergadert ongeveer zes keer per jaar. Wil je als lid een onderwerp 

inbrengen, dan ben je van harte welkom. Je kunt je aanmelden via info@ondernemerslangedijk.nl

Enorme kool als ‘landmark’ 

voor Langedijk

mailto:info@ondernemerslangedijk.nl
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Het aantal banen in groothandel, detailhandel, bouw en landbouw is in Langedijk hoger 

dan het landelijke gemiddelde. Horeca en logistiek scoren lager wanneer de cijfers 

landelijk worden gespiegeld. Dat blijkt uit de presentatie door bureau Buiten tijdens de 

kick-off bijeenkomst voor een nieuwe economische visie.
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Verdeling banen naar sector in %
Vergelijking Langedijk en Nederland

Langedijk Nederland

In Langedijk zijn 8.548 banen 

beschikbaar. De categorie 

zakelijke dienstverlening 

scoort met 1.405 arbeids-

plaatsen het hoogste. In de 

detailhandel werken 1.230 

mensen, gevolgd door 

gezondheidszorg (941), 

industrie en nutsbedrijven 

(912), bouw (802), groot-

handel (746) overheid en 

onderwijs (656), landbouw 

(452), overige dienstverle-

ning (442), ICT (305), 

financiële dienstverlening 

(231), vervoer en opslag 

(215) en horeca (211).  

Werkgelegenheid in cijfers en sectoren:

Wijkt Langedijk af van het landelijk gemiddelde?

Vanaf 22 juli geldt een nieuwe dienstregeling voor 
het openbaar vervoer. Met name in Broek op 
Langedijk en Sint Pancras zijn belangrijke 
wijzigingen doorgevoerd. Een aantal bushaltes is 
opgeheven. Voor de resterende bushaltes worden 
meer reismogelijkheden geboden. Ook worden er 
nieuwe schonere dieselbussen en vanaf december 
elektrische bussen ingezet.

Lijn 9 wordt lijn 169: 
Alkmaar Station – Broek op Langedijk – Zuid-
Scharwoude – Noord-Scharwoude – Oudkarspel
Lijn 9 rijdt straks onder een ander nummer: lijn 169. 
De route blijft wel hetzelfde en volgt een snellere 
route naar station Alkmaar. Het aantal bussen in de 

ochtend- en middagspits wordt na de zomer-
vakantie verhoogd tot vier keer per uur. Ook begint 
de busdienst op werkdagen vroeger en wordt er 
’s avonds langer doorgereden, vooral op zondag.

Nieuwe dienstregeling voor bus

Lijn 10:
Alkmaar Station – Oudorp – Sint Pancras
Lijn 10 rijdt alleen nog op het traject van station 
Alkmaar via Oudorp naar Sint Pancras. Bij het 
Kerkplein keert de bus en rijdt weer terug naar 
Alkmaar. Er rijdt dus geen bus meer tussen Sint 
Pancras, Broek op Langedijk en Heerhugowaard. 
De bushaltes van lijn 10 in Broek op Langedijk is 
vervallen. 

Connexxion heeft aangegeven dat er te weinig 
passagiers instappen. Op het resterende deel van 

lijn 10 tussen Sint Pancras en Alkmaar rijden meer 
bussen. Overdag één keer per uur en in de 
ochtend- en middagspits uitgebreid tot twee keer 
per uur. 

Ook ‘s avonds en in het weekend rijdt de bus 
weer, zonder hiervoor te hoeven reserveren.
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Weg naar nieuwe 
Vomar lijkt vrij
De komst van een nieuwe vestiging 

van supermarktketen Vomar in 

combinatie met een twaalftal 

appartementen naar het voormalige 

terrein van de Aldi en de bibliotheek in 

Zuid-Scharwoude lijkt nog slechts een 

kwestie van tijd. 

De bezwaarschriften van drie 

omwonenden zijn door de commissie 

voor bezwaarschriften ‘niet 

ontvankelijk’ verklaard. De bezwaren 

richten zich op te verwachten parkeer-

problemen, verkeersveiligheid en 

geluidsoverlast door af- en aanrijdend 

bevoorradingsverkeer. Ook heerst bij 

de bezwaarmakers het gevoel dat het 

te bebouwen oppervlak te groot is 

voor de beschikbare ruimte. 

De commissie noemt het plan 

passend. Ook is de commissie van 

mening dat het plan voldoet aan het 

bouwbesluit en de bouwverordening. 

Het is nog niet bekend wanneer de 

eerste paal voor het complex de 

grond in gaat. 

Concordia wijkt 
mogelijk voor 
appartementen
Er zijn plannen dat partycentrum Concordia tegen de 

vlakte gaat en plaats maakt voor appartementen. De 

gemeente bevestigt de plannen in het Noordhollands

Dagblad en is er enthousiast over. 

Niet alleen Concordia, maar ook de naastgelegen 

fietswinkel maakt onderdeel uit van de plannen. Met dit 

initiatief worden opnieuw twee panden aan hun oor-

spronkelijke bestemming onttrokken. 

De AOL maakt zich ongerust over dergelijke ontwik-

kelingen. Niet alleen omdat het straatbeeld steeds meer 

de vorm van een woonwijk krijgt, maar ook de toene-

mende parkeerdruk baart de ondernemersvereniging 

zorgen. Al eerder liet de AOL van zich horen bij de 

verbouw van het voormalige winkelpand van Fameus, 

ietsje verderop in de Dorpsstraat. De ongerustheid over 

parkeren werd door de gemeente niet gedeeld.
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Iemand die alles weet van de 

Arbowet en de consequenties 

daarvan is AOL-lid Erica van As, 

mede-eigenaar van Arbodienst 

Preventix in Broek op Langedijk. 

Ze heeft de indruk dat vooral 

kleinere bedrijven zich niet altijd 

bewust zijn van de regelgeving 

zoals die nu geldt. “Wanneer 

iemand één personeelslid in 

dienst heeft moet al een 

contract met een Arbodienst

Zomer in 

Langedijk

Elke werkgever, hoe klein ook, moet sinds het in werking 

treden van de nieuwe Arbowet een basiscontract hebben 

met een Arbodienst. De Arbowet is officieel op 1 juli 2017 in 

werking getreden. Na een overgangsjaar kan de Inspectie 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid vanaf juli van dit jaar 

forse boetes uitreiken aan werkgevers die zoiets niet hebben 

geregeld. De nieuwe Wet gaat verder dan het alleen 

verplicht stellen van een overeenkomst. Ook op andere 

fronten wordt er het nodige van de werkgever gevraagd.

zijn opgesteld”, zegt ze. “Dat is 

misschien wel de grootste 

verandering ten opzichte van de 

Arbowet die tot 2017 gold. Ik 

vraag mij ook af of iedere 

werkgever zich realiseert dat ze 

verplicht zijn twee jaar loon door 

te betalen wanneer een 

personeelslid door ziekte uitvalt. 

Gelukkig zijn de meeste bedrijven 

verzekerd voor deze situaties, 

maar ook dan zijn er voor-

waarden waar de werkgever zelf 

verantwoordelijk voor is”.  

Sinds de privatisering van de 

Ziektewet in 1996 is de Arbowet in 

het leven geroepen. De 

verantwoordelijkheid van zieke 

werknemers sindsdien steeds 

meer bij werkgevers gelegd. Niet 

alleen zijn zij qua personele 

bezetting de klos wanneer 

iemand zich ziekmeldt, maar de 

werkgever voelt het ook in de 

portemonnee. Bovendien 

moeten werkgevers investeren in 

arbeidsomstandigheden en 

preventie. Van As: “Aan de ene 

kant is de werkgever daartoe 

over het algemeen wel bereid, 

immers voorkomen is beter dan 

genezen en verzuim is duur. Het 

biedt ze ook de mogelijkheid om 

op verzuim te sturen”.

Vervolg op volgende pagina

Erica van As van Arbodienst Preventix

Forse boetes

voor werk-

gevers die 

Arbowet 

niet naleven
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De belangrijkste wijzigingen in de Arbowet:

• Niet zieke medewerkers hebben recht op bezoek aan een bedrijfsarts om arbeidsomstandigheden in 

relatie tot hun gezondheid te bespreken. Dit kan zonder toestemming van de werkgever. De kosten 

van het consult worden wel bij de werkgever in rekening gebracht.

• Een bedrijfsarts moet vrije toegang hebben tot werkplekken van de werknemers. Hij of zij kan dan zien 

met welke arbeidsomstandigheden een werknemer te maken heeft.

• Iedere werknemer kan een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Hiervoor hebben 

vakbonden lang gepleit. Werknemers zijn het namelijk niet altijd eens met de analyse van de 

bedrijfsarts. De werkgever ontvangt echter de rekening. Dat kan al gauw oplopen tot vijfhonderd euro.

• Arbodiensten moeten verplicht beschikken over een klachtenprocedure. Een werknemer kan daar zijn

of haar punt onder de aandacht brengen.

• Elke werkgever is verplicht een preventiemedewerker in dienst te hebben. Bij bedrijven met minder 

dan 25 personeelsleden, kan de werkgever besluiten deze taak zelf uit te voeren. Afspraken over het 

kwaliteitsniveau van de preventiemedewerker zijn nog vaag. 

• Bovengenoemde punten moeten minimaal in het basiscontract staan. Het hebben van een 

basiscontract op zich is niet genoeg.

Vervolg van vorige pagina

Internetcriminelen vissen op verschillende 
manieren naar je persoonlijke gegevens. 
Bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of nep-
websites. Met de informatie die ze op deze 
manier achterhalen, kunnen ze fraude 
plegen. Dit wordt phishing genoemd.

Om een bericht echt te laten lijken, gebruiken 

internetcriminelen trucs. Ze gebruiken vaak het 

logo, het lettertype en kleurgebruik. Een valse e-

mail herken je aan een of meerdere kenmerken.

Hoe herken ik phishing?

- Slordig taalgebruik in het bericht.

- Je wordt gevraagd iets met spoed te doen.

- Je wordt gevraagd gegevens te actualiseren.

- Je wordt gevraagd een bericht te 

beantwoorden met persoonlijke gegevens.

- Je wordt gevraagd via een link op een website

Hoe herken ik phishing e-mails
jouw persoonlijke gegevens in te voeren.

- Er wordt gedreigd jouw account te blokkeren als 

je niet direct reageert.

- Jouw mailprovider of spamfilter heeft een 

indicatie van spam gegeven.

Wat kun je doen om jezelf te beschermen?

- Je antivirussoftware altijd up-to-date houden; zo 

kan je spamfilter zijn werk doen.

- Voorzichtig zijn met e-mails van een vreemde 

afzender, zoals een instantie waar je nog nooit 

contact mee hebt gehad. 

- Laat je niet onder druk zetten door teksten 

waarbij je ‘snel iets moet, anders… Deze mails 

zijn vaak niet in de haak.

- Bij twijfel over de betrouwbaarheid van een link 

kun je er met je muis boven hangen zonder hem 

aan te klikken. In het tekstveld zie je dan het 

webadres waar de link naar toe leidt.
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Leden van de AOL gingen op 22 juni op bezoek bij De Groot en Slot in Broek op Langedijk. 

Het gezelschap werd aangevuld met leden van de chapter BNI Noord-Scharwoude. De 

groep werd bijgepraat door de directieleden Martin Slot en Jeroen de Haas. 

Het is prachtig om te zien, dat een familiebedrijf uit Langedijk wereldwijd op tientallen 

locaties actief is om voor te blijven in de nieuwste ontwikkelingen als het gaat om het telen 

van knoflook, sjalotten en uien. De Groot en Slot geldt daarbij als wereldmarktleider. De 

bezoekers werden uitvoerig geïnformeerd over de nieuwste technologische ontwikkelingen 

en teeltwijzen. 

Als afsluiting was er een rondleiding in de kassen.

AOL-leden op 

bezoek bij 
‘wereldleider’ 
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Simon de Wit van Wiko Staalbouw:

‘Het moet tot op de 
millimeter kloppen’Rabobank en Museum BroekerVeiling

verlengen partnership
De komende drie jaar blijft Rabobank Alkmaar en omstreken partner van museum BroekerVeiling. 

Op 31 juli tekenden directievoorzitter Ralph van Soomeren van de Rabobank en museumdirecteur 

Ron Karels een overeenkomst waar de samenwerking wordt bekrachtigd. Dat deden ze uiteraard op 

een typische Langedijker tuindersschuit. 

“Voor Rabobank zijn onderwerpen als Cultureel 

Erfgoed, Educatie, Duurzaamheid en Banking for

Food erg belangrijk. Dan is de match met Museum 

BroekerVeiling snel gemaakt en is het duidelijk dat 

een samenwerking met het museum voor beide 

partijen van toegevoegde waarde is,” zo zegt 

Ralph van Soomeren.

Ook museumdirecteur Ron Karels is zeer content 

met de voortzetting van de samenwerking. 

“Doordat de Rabobank zich aan ons verbindt 

verbetert onze positie binnen de museale en 

zakelijke markt. Hiermee kunnen we doorgaan op 

de ingeslagen weg waarbij het museum heeft 

gekozen voor een meer bedrijfsmatige aanpak en 

te kijken naar kansen om samen met het 

bedrijfsleven en overheden onze doelstelling te 

verwezenlijken: het zekerstellen van een uniek stuk 

cultureel erfgoed voor de generaties na ons.”

. 

Participatie van de Rabobank maakt door-

ontwikkeling van verschillende museumwensen 

mogelijk. Zo wordt de audiotour uitgebreid en 

aangepast voor kinderen uit het basisonderwijs. De 

Rabobank en het museum willen ook gezinnen 

met een minimaal inkomen de kans geven het 

museum te bezoeken. Hiervoor wordt een speciale 

kaart ontwikkelend die het voor hen mogelijk 

maakt het museum, inclusief veiling en rondvaart, 

het hele jaar door te bezoeken. 

Steun van de bank komt er ook om mogelijkheden 

te onderzoeken een groenterestaurant te 

realiseren in het oude veilinggebouw. Samen met 

de Rabobank gaat het museum tenslotte een 

uitgebreide duurzaamheidsscan uitvoeren. Op 

basis van de uitkomsten van deze scan wordt een 

beleids- en uitvoeringsplan gemaakt voor de 

komende jaren

Het ondertekeningsmoment op een tuindersschuit 
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De ambtelijke fusie tussen 
Langedijk en Heerhugo-
waard is haalbaar en 
verhoging van de kwaliteit 
van beide organisaties is 
mogelijk, maar extra 
investeren in beide ambte-
lijke apparaten is nodig. 

Dat is de conclusie van het 

haalbaarheidsonderzoek, 

uitgevoerd door het adviesbureau 

Berenschot. Op 11 juli werd het 

rapport gepresenteerd tijdens een 

openbare politiek-bestuurlijke 

avond.

Het adviesbureau kreeg eind 2017 

de opdracht om onderzoek te 

doen naar de haalbaarheid van 

een ambtelijke fusie tussen beide 

gemeenten. Uit de resultaten 

Ambtelijke fusie levert niet 
automatisch kwaliteitsslag 

blijkt dat beide gemeenten al 

veel samen optrekken. 

Bijvoorbeeld op het gebied van 

wonen en werken, duur-

zaamheid, inrichting van het 

sociaal domein, de Omge-

vingswet, dienstverlening 

dichtbij en de ambities voor 

innovatie. 

Krap in het jasje

Uit vergelijkingen met ge-

meenten van gelijke grootte 

blijkt dat zowel Heerhugowaard 

als Langedijk “krap in het jasje 

zitten”. De ambtelijke 

organisatie is klein en de 

werkdruk is hoog. Als alle 

ambtenaren samen zouden 

werken in een nieuwe 

organisatie wordt dit probleem 

niet automatisch opgelost.

. 

Volgens Berenschot moeten beide 

gemeenten investeren in hun 

organisatie om deze te versterken.

Het rapport concludeert dat 

ambtelijke fusie op zich haalbaar 

is. Wel is door huidige, intensieve 

samenwerking al veel winst 

behaald, waardoor een 

ambtelijke fusie minder 

meerwaarde oplevert dan 

verwacht. 

Vervolgstappen

De gemeenteraad bezint zich 

tijdens het zomerreces op deze 

uitkomsten. Op 18 september 

nemen de gemeenteraden van 

Langedijk en Heerhugowaard 

gelijktijdig een besluit nemen over 

de vervolgstappen.

Veel winkelgebieden in Noord-Holland zijn 

onvoldoende toekomstbestendig. Om de 

kwaliteit van de Noord-Hollandse 

winkelstructuur te verbeteren, wil de 

provincie leegstand van winkelpanden 

terugdringen, samenwerking versterken en 

het onderscheidend vermogen van 

winkelgebieden vergroten. Sinds 16 april 

verstrekt de provincie subsidie aan projecten, 

die kunnen bijdragen aan verhoging van het 

kwaliteitsniveau van de detailhandel.

Subsidie voor toekomstbestendige winkelgebieden

De detailhandel in Nederland staat al enige 

tijd onder druk. Niet alleen vanwege de 

economische crisis van enkele jaren geleden, 

maar ook omdat het kopen via internet een 

enorme vlucht heeft genomen. Het aanbod 

van winkels in winkelstraten sluit vaak niet meer 

aan op de vraag van consumenten, waardoor 

er panden leeg komen te staan en de 

aantrekkingskracht van het winkelgebied 

vermindert. Meer informatie kun je vinden op 

de website van provincie Noord-Holland.

http://product.sduconnect.nl/product.xml?view=product&account_id=214&product_collection_id=741&lokettype=10&view=product&product_id=17959&top10=1&smarttags=0&navigation=list
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Innovatiefonds 

voor MKB'ers en 

startups
Noord-Hollandse ondernemers kunnen 

sinds juni 2018 een beroep doen op het 

Innovatiefonds Noord-Holland. 

Ondernemers uit het midden- en 

kleinbedrijf (MKB) en startups die ontstaan 

vanuit kennisinstellingen kunnen een 

lening krijgen.

Het Innovatiefonds verstrekt leningen 

tijdens de Proof-of-Conceptfase van de 

ontwikkeling van een nieuw product of 

proces. Het moet gaan om een duurzaam 

of innovatief product of proces. Er is 

speciale aandacht voor initiatieven op 

het gebied van circulaire economie, 

duurzame mobiliteit en energietransitie en 

op het gebied van gezondheidszorg.

Bij de Proof-of-Conceptfase is er een 

uitgewerkt idee op papier dat nog in de 

praktijk gebracht moet worden, zoals het 

bouwen van een prototype. Traditionele 

financierders willen soms nog niet 

investeren in zo’n vroege fase. Daarom 

heeft provincie Noord-Holland samen met 

een aantal kennisinstellingen dit fonds 

opgericht. 

Noord-Hollandse MKB’ers en startups 

kunnen een beroep doen op het fonds als 

zij aan de voorwaarden voldoen. 

Op www.innovatiefondsnoordholland.nl is 

te zien wie in aanmerking komt voor een 

lening. In totaal is er 21 miljoen euro 

beschikbaar.

7 november, ledenexcursie:

Op bezoek bij het 

Eendenmuseum
We kennen Edwin Groen (bijna) allemaal als eigenaar 

van de fietsenzaak aan de Middenweg in 

Heerhugowaard-Noord. Niet iedereen kent z’n passie voor 

2CV’s, oftewel de vermaarde lelijke eend. Groen heeft 

zelfs een Eendenmuseum waar hij zijn verzameling 

bijzondere 2CV’s met trots aan iedereen laat zien. 

Woensdag 7 november brengen leden van de AOL een 

bezoek aan het museum in Andijk. Het museum telt een 

collectie van driehonderd stuks in alle maten, kleuren en 

types, waarvan diverse hele bijzondere modellen. De 

lelijke eend is tussen 1949 en 1990 door Citroën gemaakt. 

In totaal zijn er vijf miljoen gefabriceerd, waarvan 

anderhalf miljoen bestel-eenden.

Wij sluiten het bezoek aan het museum af met een 

gezellige netwerkborrel. Je hoeft niet te rijden, we 

vertrekken met een bus om 19.15 uur vanuit Langedijk. 

Aanmelden is vanaf nu mogelijk. Je kunt je per mail

aanmelden. Voor AOL-leden zijn aan de excursie geen 

kosten verbonden. Het maximum aantal deelnemers per 

lid is twee personen. 

http://www.innovatiefondsnoordholland.nl/
mailto:info@ondernemerslangedijk.nl
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Detailhandel op bedrijventerrein Zuiderdel in 

Broek op Langedijk blijft toenemen. Dat is de 

stellige indruk van het bestuur van de AOL na 

een rondrit over het bedrijventerrein. De 

ontwikkelingen staan haaks op het 

gemeentelijk beleid. Althans, zoals dat 

beschreven staat in de gemeentelijke 

Facetregeling. 

In deze regeling staat omschreven dat vestiging 

van detailhandel op bedrijventerreinen (zoals 

Zuiderdel, De Mossel en de Wuyver) zich moet 

beperken omdat deze concurrerend is ten 

opzichte van de gevestigde detailhandel op

Detailhandel op Zuiderdel blijft toenemen
reguliere locaties binnen de gemeente. De 

reden voor het opstellen van de Facetregeling 

was dat de gemeente ook toen reeds 

ongewenste detailhandel op deze plekken 

constateerde. Toch heeft het bestuur van de 

AOL de indruk dat de gemeente ‘creatief’ 

omgaat met het destijds geformuleerde 

beleid. 

Daarom heeft de gemeente enkele weken 

geleden van de AOL een brief ontvangen 

waarin wordt gevraagd wat op dit moment 

concreet het beleid is. Een antwoord van de 

gemeente is nog niet ontvangen. 
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Noteer alvast in je 
agenda

12 september

Ondernemersbijeenkomst over nieuwe 

economische visie. Zie artikel hiernaast. 

13 september

Barbecue voor AOL-leden op één van de 

eilanden in het Oosterdelgebied. Met eten en 

drinken. 

7 november

Ledenexcursie naar Eendenmuseum van Edwin 

Groen. Zie elders in deze nieuwsbrief. 

AOL is de overkoepelende organisatie van 
zelfstandige ondernemers in Langedijk met 
als doel het behartigen van belangen van 
deze ondernemers.

Klik hier voor onze website.

Ondernemers-
bijeenkomst over 
nieuwe visie
Samen met het lokale bedrijfsleven stelt de 

gemeente Langedijk een nieuwe Economische 

Visie op met een bijbehorend uitvoerings-

programma. De belangenverenigingen AOL, BKL, 

LTO Langedijk en Stichting Toeristisch Platform 

Langedijk leveren namens hun achterban input 

voor de visie. 

Vorig jaar kwamen gemeente en ondernemers-

verenigingen tot de conclusie dat de oude visie 

uit 2011 aan vernieuwing toe is. Samen met het 

bureau BUITEN wordt de actualisering opgepakt. 

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de 

nieuwe visie aan het einde van dit jaar vaststelt. 

Op woensdag 12 september organiseert de 

gemeente een bijeenkomst met alle onderne-

mers uit Langedijk. De ondernemers worden dan 

in de gelegenheid gesteld mee te denken en te 

praten. Wethouder Jasper Nieuwenhuizen van 

Economische Zaken trapt de bijeenkomst af. 

Bureau BUITEN verzorgt een toelichting op het 

proces en de koers die wordt doorlopen.

Aanmelden voor de bijeenkomst is noodzakelijk. 

Dat kan door te mailen naar 

l.bruin@gemeentelangedijk.nl Het is nog niet 

bekend waar de bijeenkomst wordt gehouden. Dit 

is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Het 

aanvangstijdstip is al wel bekend: 19.30 uur.  

mailto:info@ondernemerslangedijk.nl
https://ondernemerslangedijk.nl/
mailto:l.bruin@gemeentelangedijk.nl

